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Resumo 
 
O presente estudo aborda a relação de alunos surdos com a Língua inglesa. O IPAESE é uma 
instituição que atende alunos surdos do Ensino Fundamental ao Médio. O canal para a 
ministração das aulas é a Libras, Língua Brasileira de Sinais e o português escrito. 
Entendendo que o aprendizado de um idioma possibilita ao jovem o desenvolvimento para 
acesso ao mundo cultural, acadêmico e profissional, o nosso estudo aborda as questões 
relevantes à surdez no ambiente escolar, a língua inglesa e a teoria que trata da relação com o 
saber. Esse trabalho engloba o relato da coleta de dados dos alunos do Ensino Médio, 
resultado de questionários, visitas e conversas com os alunos surdos e dados da Instituição e 
do corpo docente. Abordamos questões sobre a importância da comunidade surda para o 
aluno, sua relação com a família, a aprendizagem de inglês e suas expectativas diante desse 
saber. 
 
Palavra-chave: Surdez; Relação com o saber; inglês  
 
Summary  
 
The present study it approaches the relation of deaf pupils with the English Language. The 
IPAESE is an institution that takes care of deaf pupils of Basic Education to the High School. 
The way for the teaching of the lessons is the Libras, Brazilian Language of Signals and the 
written Portuguese. Understanding that the learning of a language makes possible to the 
young the development for access to the cultural, academic and professional world, our study 
it approaches the excellent questions to the deafness at school, the English language and the 
theory that deals with the relation with knowing. This work approaches the story of the 
collection of data of the pupils of High School, result of questionnaires, visits and colloquies 
with the deaf pupils and data of the Institution and teachers. We approach questions on the 
importance of the deaf community for the pupil, its relation with the family, the learning of 
English and its expectations about this knowing.  
 
Word-key: Deafness; Relation with knowing; English 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 A teoria da relação com o saber, desenvolvida pelo pesquisador francês Bernard Charlot, 

trata das muitas relações que um indivíduo estabelece com dado conhecimento, experiência, 

os diversos tipos de saberes e com o mundo em sua volta. Nessa relação, são possíveis 

inúmeras relações nas quais o sujeito compactua com o sistema que o cerca. Nessa 

perspectiva, entendemos que há sempre relação entre o indivíduo e o que lhe é exposto, 

apresentado ou vivenciado.  

O aprendizado de uma língua estrangeira possibilita o acesso ao conhecimento do 

idioma, promoção cultural, intelectual, além de permitir, através dela, o acesso a diversas 

culturas. Entendemos que a aprendizagem de língua inglesa também possibilita a inclusão 

educacional e social do aluno surdo, tanto em relação a sua comunidade surda, como na  

sociedade em geral.  

 Este estudo focaliza alunos surdos do Ensino Médio e a(s) relação(s) que eles mantêm 

com o inglês. A legislação vigente no país determina a Educação Inclusiva como forma de 

inclusão educacional na sala de aula regular de ensino. Nossa pesquisa, porém, foi 

desenvolvida junto a alunos do Ensino Médio de uma Instituição Educacional Especial. 

 Este estudo aborda a questão relativa à diversidade em termos gerais, citando sobre a 

surdez, a identidade surda, compartilhando enfoques já difundidos em relação à comunidade 

surda, focalizando a língua de sinais brasileira e sua importância. Além disso, apresentaremos 

questões relativas à língua Inglesa e sua aprendizagem, assim como a abordagem da(s) 

relação(s) com o saber e aprendizagem de Língua Inglesa na comunidade surda em estudo.   

 

1.1. Deficiência: o aluno surdo na escola  

 

A temática relacionada à diversidade tem sido um assunto abordado com freqüência 

por parte dos profissionais da educação, pela mídia e as lideranças de diferentes instituições e 

setores da sociedade. A inclusão social e educacional é um direito da pessoa com deficiência. 

De acordo com a LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – a educação 

especial é uma modalidade, devendo esta perpassar todos os níveis de ensino, preparando o 

aluno para uma vida totalmente integrada na sociedade em que vive.  

De acordo com a ONU, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

em 2006, artigo 24 §5”a”, a escola deve valorizar o grupo discente considerando toda sua 
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diversidade, ratificando a necessidade de um sistema educacional voltado para a inclusão em 

todos os níveis de ensino. Ainda de acordo com a Convenção de 2006, a escola deve voltar-se 

para o desenvolvimento integral de todo o alunado, adequando para isso a acessibilidade ao 

ambiente escolar, preparando os profissionais da educação e funcionários, viabilizando a 

conscientização sobre o respeito mútuo dentro da escola e fora dela.  

Em se tratando da surdez, verificamos um aspecto que lhe é peculiar: a forma de 

comunicação. Segundo o Decreto Nº 5626, de 22 de Dezembro de 2005, a pessoa é 

considerada surda mediante a perda auditiva, necessitando comunicar-se através de 

experiências visuais, participando do processo cultural através da Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS. Deficiência auditiva, ainda de acordo com esse Decreto, consiste na “perda 

bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 

freqüências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz”. 

A Língua Brasileira de Sinais é o principal veículo de comunicação entre as pessoas 

surdas; é a língua oficial dos brasileiros surdos. No ambiente escolar, para que haja Educação 

Inclusiva, faz-se necessário a preparação de todos os elementos envolvidos no processo. Além 

dos elementos físicos que englobam a acessibilidade do aluno com deficiência ao espaço 

escolar, a adaptação de equipamentos, é necessária a adequação das estruturas administrativas, 

curriculares, pedagógicas e políticas da escola.  

 A Declaração de Salamanca (1994), referente ao surdo, diz que: “políticas educacionais 

deveriam levar em total consideração as diferenças e situações individuais. A importância da 

língua de sinais como meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser 

reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas 

tenham acesso à educação em sua língua nacional de sinais.”  

 Como garantir um eficiente ensino de forma a contribuir para que o aluno surdo continue 

seus estudos, chegando aos meios acadêmicos com qualidade?  Escolas bilíngües pode ser a 

solução para que essa comunidade seja atendida. Segundo o Decreto Brasileiro 5.626 de 

Dezembro de 2005, artigo 22: 

 

 “as instituições federais de ensino devem garantir a inclusão de pessoas com 
deficiência auditiva por meio de escolas e classes regulares de educação 
bilíngüe desde a educação infantil ao ensino médio de ensino; sendo 
entendida escola bilíngüe aquela em que a Libras e a modalidade escrita da 
Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no processo 
educativo.”  

 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

4 

 A pesquisadora Tanya Amaral (in Osava 2005) afirma que os surdos são diferentes de 

outros deficientes, pois possuem uma língua própria, visual, sinalizada, com uma gramática 

única para a efetiva comunicação.  A tentativa de 'incluir' o aluno surdo numa classe regular 

de ensino na qual o professor não conheça a língua de sinais, incentiva o surdo a se adequar à 

realidade dos ouvintes que utilizam, majoritariamente, a língua oral.  

De acordo com Fernandes, 1990: “as maiores dificuldades dos surdos, principalmente 

dos filhos de pais ouvintes, dizem respeito às atividades que envolvem a compreensão e uso 

da linguagem oral/escrita (...)”. Assim sendo, a falta de compreensão da língua portuguesa por 

parte da comunidade surda compromete a aprendizagem dos jovens nas disciplinas. 

O IPAESE, onde desenvolvemos a pesquisa, é uma Instituição de ensino que privilegia 

a língua materna dos surdos brasileiros, Libras. As escolas regulares de ensino, mesmo as de 

inclusão, usam o canal oral/auditivo consideravelmente mais do que as expressões que 

exploram o visual. Dessa forma, os surdos na escola permanecem distantes do processo de 

aprendizagem, “excluídos” dentro do ambiente escolar devido suas limitações auditivas. 

Privilegiar a língua oral num contexto em que “sons” não fazem sentido significa expor o 

jovem surdo a um espaço de exclusão. As instituições educacionais que usam a língua 

brasileira de sinais e o português escrito para a efetiva comunicação, dentro e fora da sala de 

aula, revelam respeito aos usuários de libras e oferecem um ambiente de aprendizagem mais 

propício à realidade do surdo. 

A luta para manter a Língua de Sinais como a língua dos surdos constitui-se como 

mais uma das lutas lingüísticas; a imposição de uma língua oral, um currículo em outra língua 

e ausência de elementos lingüísticos de identificação pode motivar perdas e danos à Língua de 

Sinais e aos sujeitos que dela utilizam. Os órgãos públicos devem continuar a investir na 

formação dos professores a fim de que o aluno surdo possa acompanhar as instruções dos 

conteúdos em sua própria língua, disponibilizando tradutores/intérpretes para a assistência aos 

surdos durante todo o processo.  

 A aprendizagem, sejam quais forem as abordagens, depende muito do canal para a 

transmissão de conhecimento. Línguas, geografia, história, matemática, dentre outras 

disciplinas curriculares não constituem empecilho para o desenvolvimento do aluno surdo, 

mas sim a linguagem adotada para a sua explanação.  
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2.1 A questão da Língua Inglesa como LE para o aluno surdo 

 

O aprendizado de uma língua estrangeira possibilita a promoção intelectual, cultural e 

profissional do ser humano. Ela amplia a visão de mundo e a integração social e cultural do 

aprendiz ao mundo globalizado. 

A língua Inglesa, considerada como a língua universal, significa o canal para a 

comunicação internacional; a língua das grandes negociações mundiais. No passado, sua 

aprendizagem visava à leitura dos clássicos literários estrangeiros. As grandes viagens 

internacionais, mídias e os avanços da tecnologia, passaram a exigir a aprendizagem e a 

fluência de idiomas por todo o mundo. É sabido que a leitura permite-nos o acesso a diversos 

conceitos, informações e visões de mundo. Possibilita o desenvolvimento do pensamento 

crítico e a elaboração de novas concepções de mundo; além disso, contribui para o aumento 

do repertório de leituras. A participação do leitor na prática da leitura é de fundamental 

importância, pois ele passa a ser o sujeito ativo na construção, reconstrução e interpretação 

dos dados da leitura. No contexto do nosso estudo, consideraremos a língua inglesa de acordo 

com as especificidades do aluno surdo. Em nosso país, a Língua Brasileira de Sinais é que 

constitui a língua materna dos surdos brasileiros, a L1. O Português, apesar de ser a língua 

oficial do país, ela se reporta para a comunidade surda como segunda língua, a L2. A língua 

Inglesa, portanto, assume a posição de terceira língua, L3. É de suma importância lembrar que 

a Libras privilegia a habilidade visual assim como todas as línguas de sinais, e que o surdo é 

um indivíduo extremamente visual. Assim, faremos menção à modalidade escrita da língua 

inglesa. Considerar a expressão escrita do inglês, explorando a leitura, significa valorizar a 

forma visual de compreensão da pessoa surda. As habilidades orais não são consideradas pelo 

surdo na aprendizagem, pois suas manifestações lingüísticas não exploram o oral-auditivo que 

trata das habilidades de falar e ouvir.  

Nos últimos anos, muitas correntes pedagógicas surgiram com o intuito de facilitar o 

processo de aprendizagem em sala de aula. Pesquisadores diversos aguçaram investigações 

sobre a necessidade de estudos lingüísticos voltados para a área do ensino e da aprendizagem: 

o que ensinar e como ensinar. Entrelaçado a essa questão: como o aluno aprende e o que ele 

aprende. 

 Segundo o PCNEM de Língua Estrangeira Moderna, “O processo de aprendizagem de 

uma língua estrangeira envolve obrigatoriamente a percepção de que se trata da aquisição de 

um produto cultural complexo”. Isto significa que o aluno quando apreende uma língua 
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estrangeira, apreende também uma nova cultura. Esse acesso ao conhecimento, em sentido 

amplo, permite uma inserção social significativa, proporcionando-lhe condições de 

transformar sua realidade. 

De acordo com o PCNEM, a aprendizagem nesse nível de ensino prevê a formação do 

indivíduo para o mercado de trabalho. “(...) não há hoje como conceber um indivíduo que, ao 

término do Ensino Médio, prosseguindo ou não sua vida acadêmica, seja incapaz de fazer uso 

da língua estrangeira em situações da vida contemporânea, nas quais se exige a aquisição de 

informações.” (PCNEM) Desta forma, entendemos que aprendizagem do idioma em questão 

também faz parte nesse processo de preparação para a vida profissional.  

 O PCNEM afirma que a prática de leitura em língua inglesa apresenta-se como a 

atividade primordial na aprendizagem do inglês. A compreensão de textos por meio do inglês 

permite a aquisição de novos conhecimentos e constitui-se na busca de novas abordagens 

culturais. Dessa forma, a leitura funciona como uma ferramenta para que o aluno também 

possa perceber-se como cidadão, podendo adquirir conhecimento sobre quaisquer assuntos em 

inglês na sociedade em que é atuante e, com isso, aprimorar seu crescimento.  

 

2 – METODOLOGIA 

 

O IPAESE, Instituto Pedagógico de Apoio à Educação dos Surdos em Sergipe, é um 

instituto que funciona como Escola Especial localizada na cidade de Aracaju.  Admite alunos 

surdos desde o Ensino Fundamental Menor ao Ensino Médio, em tempo integral, oferecendo 

o ensino profissionalizante na área da Informática integrado ao Ensino Médio totalizando 04 

anos de curso.  É importante considerar a história da formação do IPAESE que surge da 

reunião de pais insatisfeitos com o atendimento educacional dados aos seus filhos surdos. 

Eles, juntos, criam a Instituição com recursos próprios, recebe apoio das associações de 

surdos de Aracaju, APADA e Rosa Azul, como também apoio financeiro de grandes empresas 

do Estado. 

Atualmente, a instituição oferece três turmas do Ensino Médio: 1º Ano, 2º Ano e 3º 

Ano no turno da noite; todas elas recebem aulas de Inglês que são ministradas pelo mesmo 

profissional. Naquela instituição o aluno tem acesso aos conteúdos do currículo em sua língua 

materna, Libras. Os professores são todos bilíngües, inclusive os funcionários. A instituição é 

reconhecida como de Utilidade Pública por parte dos Governos Municipal (Lei nº 

3.125/2003), Estadual (Lei nº 4.796/2003) e Federal (Portaria nº 1.381/2007). 
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No IPAESE, o público atendido é majoritariamente surdo com a presença de alunos 

que apresentam outros comprometimentos além da surdez.  Com caráter de escola particular, 

as famílias custeiam os estudos dos filhos com recursos próprios. O valor das mensalidades 

impossibilita as famílias mais desprovidas de efetuarem matrícula na instituição.  

As turmas no IPAESE não são numerosas, as salas são pequenas comportando doze a quinze 

alunos. A instituição funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno. As aulas do ensino 

médio iniciam-se no final da tarde estendendo-se às 22hs: 00min.  

Neste trabalho, pretendemos contribuir respaldando os resultados da pesquisa aos 

subsídios teóricos do nosso estudo, observando os pareceres dados à importância da 

aprendizagem de acordo com as particularidades de cada aluno, da sua relação com a 

aprendizagem de Inglês, com a instituição chamada escola, todas elas partindo da concepção 

de mundo que a comunidade surda mantém.  

Nossa pesquisa deteve-se a 28 alunos do ensino médio distribuídos entre o 1º, 2º e 3º 

anos. Para a realização da coleta de dados, foram feitas visitas informais para conhecer a 

rotina dos alunos durante o período na instituição, seu relacionamento com os colegas, a 

equipe diretiva e funcionários. As conversas informais com os alunos, reunidos e separados 

pelo ano, permitiram um melhor esclarecimento sobre a natureza da pesquisa e sobre a 

relevância da sua contribuição. As visitas possibilitaram explanações discentes sobre 

perspectiva de vida no mundo do trabalho, laços familiares, amizades, questões sobre o ensino 

e o aprender. A língua de sinais e o português escrito foram o canal para acesso às 

informações e coleta de dados. Todos os contatos com o grupo discente foram realizados por 

intermédio do professor de inglês da instituição que também é tradutor/intérprete da língua de 

sinais brasileira.  Os questionários foram elaborados em língua portuguesa, com apenas um 

quesito em inglês, e aplicados aos jovens pelo pesquisador com o auxílio do professor 

intérprete. Estes questionários abrangeram perguntas abertas e fechadas sobre o inglês, a 

família e amizade. 

 Os alunos foram identificados pela primeira letra de seus nomes, seguido do ano de 

estudo a fim de que se preservem suas identidades. Vale ressaltar que as transcrições das 

respostas dos alunos são fidelíssimas às originais informadas nos questionários. É necessário 

ressaltar sobre a escrita que os jovens utilizam nas respostas dos questionários. Os alunos 

surdos expressam a língua portuguesa fazendo referência à Língua de Sinais e sua gramática 

no momento em que escrevem, não articulando verbos e conectivos de português.  
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3 - RESULTADOS DA PESQUISA  

 

3.1 A língua inglesa e a relação com o saber: os possíveis móbiles 

  

 As várias abordagens lingüísticas sobre aprendizagem de línguas são aplicadas nas 

práticas pedagógicas dos professores na aula: exercícios de fixação, leituras, correções 

imediatas, trabalhos em grupo, participação discente como foco principal na aprendizagem.    

Interessa-nos averiguar como o aluno surdo compreende a língua estrangeira.  

A teoria que trata da relação com o saber parece-nos uma alternativa eficaz para 

relacionarmos a surdez e a língua inglesa, funcionando como uma fonte inesgotável de 

possibilidades para viabilizar e melhor compreender a comunidade surda, a escola, a família. 

O conceito de relação com o saber diz respeito ao: 

 
Conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, um “conteúdo 
de pensamento”, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma 
pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., ligados de uma 
certa maneira com o aprender e o saber; e, por isso mesmo, é também 
relação com a linguagem, relação com o tempo, relação com a ação no 
mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo 
enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação. 
(CHARLOT, p.81) 

 

Como o aluno surdo percebe a língua inglesa apresentada na escola? Que elementos 

participam do seu processo de aprendizagem? A relação com o saber busca o entendimento da 

relação que os alunos estabelecem com o saber e com o sentido que eles dão a esse processo. 

De acordo com Charlot, a questão do sentido remete-se para a identidade pessoal e para o lado 

subjetivo do sujeito que expõe aquilo que sente em relação ao que lhe é exposto. Certo 

indivíduo ao estabelecer quesitos sobre a(s) relação(s) em sua vida, ele insinua aquilo que lhe 

é particular; sua capacidade individual de interpretação do mundo. 

Charlot (2000) diz: 

 

Tem sentido uma palavra, um enunciado, um acontecimento que possam ser 
postos em relação com outros em um sistema, ou em um conjunto; faz 
sentido para um individuo algo que lhe acontece e que tem relação com 
outras coisas de sua vida, coisas que ele já pensou questões que já se propôs. 
(p.56)  

 
 

 O móbil diz respeito àquilo que traz a vontade de aprender, de permanecer na escola. 

De acordo com o autor, mobilizar-se é entendido como “pôr-se em movimento”, é investir 
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numa atividade, participar dela fazendo uso de si próprio. A motivação diz respeito a  impulso 

externo ao indivíduo que pode estimulá-lo a algo. A mobilização, ao contrário, é uma forma 

de estímulo que germina no próprio ser. 

Ao questionar os alunos do IPAESE sobre o que os motiva ao estudo de língua 

estrangeira e sobre a importância que dão ao aprendizado, obtemos muitos indicativos 

relativos ao móbil. Quando questionados sobre qual principal elemento para o seu 

aprendizado pessoal, os alunos surdos respondem em unanimidade que o professor é o 

alicerce, a peça primordial no processo: 

Porque, a professora ensinar para alunos. (El, 2º Ano) 

Professor comunicação trocar ajudar surdos. (X, 2º Ano) 
Professor tem ajuda aula estuda aprender língua. (Z, 1º Ano) 
Só professor inglês. (W, 1º Ano) 

 
De acordo com esses indicativos, para alguns alunos a aprendizagem depende 

exclusivamente do trabalho docente; embute-se, então, a idéia de que a comunidade escolar, 

direção, funcionários, são elementos não-participativos no processo de aprendizagem de 

inglês. Nas atividades pedagógicas que envolvem alunos surdos, a fluência em libras por parte 

do professor é indispensável para essa comunidade. Os jovens surdos aprendem através das 

explanações do professor em sua língua materna. Em nosso estudo, os alunos contam com um 

professor que leciona e também faz tradução/interpretação português/libras. Na ótica surda, a 

presença de um interprete de língua de sinais significa uma porta aberta para a efetiva 

comunicação com a sociedade. Na sala de aula, a aprendizagem e a compreensão se 

concretizam quando o professor é também um intérprete.  

É importante observar a marca da identidade surda nas respostas. Na fala do aluno 

“X”, o surdo precisa da ajuda do ouvinte para se desenvolver no ambiente escolar, revelando 

que o professor, ouvinte e intérprete, atua porque reconhece a situação do surdo no Brasil e 

não por considerar o surdo como aluno desprovido de conhecimento intelectual. Então, a 

marca da identidade surda aponta para uma relação com a aprendizagem da língua inglesa. 

Ao indagarmos sobre a importância do conhecimento em língua inglesa e de que 

forma ela pode interferir na vida do indivíduo, obtivemos respostas diferentes. Há um grupo 

que direciona o domínio do idioma para viagens internacionais e de intercâmbio: 

 

Porque eu gosto muito inglês aprender, viajar para Inglaterra – Europa. (Q, 1º Ano) 
Eu gosto demais inglês porque eu quero vontade país precisa comunicação conhecer inglês. (R, 3º 
Ano). 
Eu gosto muito inglês estudo muito aprender futuro viagem p/ EUA (...) (J, 2º Ano) 
Eu gosto inglês porque eu está futuro para França. (A, 3º Ano) 
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O aluno “A” aponta em sua resposta que aprender inglês lhe possibilitará viagens a 

França.  Essa idéia exprime seu conhecimento de que o inglês é língua universal, requisito 

primordial para qualquer intenção internacional. Mesmo ciente de que na França ocorre o 

francês, o aluno surdo acredita que a língua inglesa pode ser o primeiro instrumento para o 

contato com outro país e também ser base para a aprendizagem de outros idiomas. 

Os jovens surdos buscam obter experiências como qualquer aprendiz de língua 

estrangeira, de modo semelhante aos alunos ouvintes: intercâmbios, viagens internacionais. O 

acesso à internet é também um grande aliado para mobilizar o aluno surdo ao contato com o 

inglês: chats, salas de bate-papo, sites de entretenimento e de relacionamento. 

 A idéia de inclusão também se revela na fala do aluno “L” que sinaliza para os 

princípios da igualdade entre todos. Ele afirma que aprender inglês é um direito do aluno 

surdo: 

É importante para vida, porque todos mundos falando inglês. Porque inglês é mais falada no mundo 
pode ser futuro contato outro país que fala inglês. (“L”, 1º Ano) 
Porque é bom comunicar com pessoa de outro país e ler os informações. (B, 2º Ano) 
 
 

A idéia de contato com o exterior é um sonho do surdo e a aprendizagem da língua 

pode possibilitar a sua realização. Para este grupo de alunos, a principal finalidade do 

aprendizado de inglês diz respeito às realizações pessoais relacionadas a experiências vividas 

e colhidas por diferentes ambientes: família, comunidade local. Alguns alunos almejam o 

exterior partindo de experiências internacionais vivenciadas por familiares que necessitam 

ausentar-se do país ou por relatos de pessoas mais próximas que desenvolvem algum tipo de 

atividade fora do Brasil.  

A formação profissional do sujeito é também uma grande preocupação do aluno surdo, 

principalmente do aluno de 3º Ano do Ensino Médio. A escolha da profissão, o campo de 

atuação no trabalho, assim como as ferramentas necessárias para seu desenvolvimento 

também são um processo de mobilização do jovem surdo para a aprendizagem de Inglês. 

Perguntamos aos alunos sobre a finalidade do conhecimento em língua inglesa. Alguns 

responderam de acordo com as práticas escolares: ler textos, usar computador, pesquisas pela 

internet, ter um bom desempenho no vestibular, desenvolver as atividades de inglês, etc. 

Alguns alunos apontaram para a necessidade de adquirirem contato com novo conhecimento, 

nova cultura: 

Minha opinião é muito importante conhecer as pessoas línguas, desenvolvimento (“M”, 2º Ano)  
Aprender é aproveita desenvolvimento inteligente. (“J”, 2º Ano) 
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O aluno “J” expressou que o contato com novas experiências possibilita um melhor 

desenvolvimento na sua comunicação tornando-o mais inteligente já que as aulas para os 

surdos são em libras. A oportunidade de aprendizado com auxilio do professor intérprete 

permite a aquisição de novos vocabulários durante as aulas, enriquecendo seu repertório. A 

sala de aula funciona como um espaço propício a discussão e exposição de conhecimento, 

possibilitando o desenvolvimento da dialética e a compreensão de novos conteúdos através do 

professor que facilita a aprendizagem em classe. 

Outros alunos expressaram a necessidade da aprendizagem de língua inglesa 

relacionando-a ao mercado de trabalho. A relação destes alunos com o saber é voltada para o 

aprimoramento profissional do indivíduo possibilitando a ascensão social. 

 

Eu aprender mais inglês, mas eu não gosto inglês. Porem importante porque sou técnico de 
informática combina com inglês. (“G”, 3º Ano) 
É bom aprender bastante no futuro eu posso ser professor inglês. Agora conheço pouco inglês. (“A”, 
1º ano) 
Conhecer para aprender a linguagem inglesa e pode ser se formar professor inglês. (“K”, 3º Ano) 
 

A aprendizagem de uma língua oral estrangeira engloba a compreensão de quatro habilidades: 

falar, ouvir, escrever e ler. O surdo entende que no aprendizado do idioma a habilidade oral-auditiva é 

desconsiderada devido suas limitações auditivas. Nessa perspectiva, como o jovem surdo pode desejar 

o magistério em inglês? Os obstáculos para a conquista de seu sonho podem estar relacionados ao 

pouco contato com o idioma ou em dificuldades de assimilação. O aluno "A” revela que a 

possibilidade de ser professor de inglês está condicionada a sua preparação e fluência no idioma: 

capacidade para leitura e escrita. Podemos depreender que o jovem aposta na possibilidade de se 

tornar professor de inglês para alunos surdos, pois nessa condição as habilidades oral-auditivas não 

serão exigidas no exercício da profissão. 

O aluno “G” afirma que aprender inglês é necessário para sua formação técnica. O jovem 

revela um desprazer pelo idioma, mas reconhece que é essencial para sua atuação na área de 

informática. O vocabulário utilizado para essa área do conhecimento é específico, diferente muitas 

vezes do que é estudado em sala de aula. As terminologias nos cursos de informática são técnicas; isso 

devido aos fabricantes de softwares, hardwares que são, majoritariamente, empresas internacionais. Os 

termos em inglês fazem menção a elementos exclusivos da área, com funções particulares. 

Entendemos que essa diferenciação do inglês visto na escola e do inglês necessário para lidar com a 

tecnologia da informática descontente o aluno “G” em seu aprendizado da língua. 

Há alunos que relacionam o aprendizado do inglês à vida acadêmica e à carreira 

pública: 
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Professora ajuda inglesa também UFS (...) quero aprender vestibular inglês.  
Aprende muito, quero formatura conseguir GOOL!(“E”, 2º ano) 
(...) pode acontecer prova de concurso... (“P”, 1º Ano) 
 
 
 

Os alunos têm consciência da importância do inglês para prosseguir os estudos no 

nível superior de ensino. O conhecimento de uma língua estrangeira torna-se indispensável 

para o aluno de graduação, pois o mesmo passa a ter contato com diversos autores e 

pesquisadores, muitos de outra nacionalidade, abordando estudos científicos bastante 

relevantes para a formação do aluno. 

A experiência dos pais na vida profissional influencia bastante nas decisões dos 

alunos. O aspecto concernente à família é de fundamental importância para compreender o 

mundo surdo e a maneira como absorve nosso sistema. Solicitamos que os alunos citassem os 

nomes de familiares. Muitos omitiram elementos tais como: pai, mãe, irmãos, etc. Isso ocorre 

porque o surdo constrói seus sentidos e valores sob uma diferente ótica.  A comunidade surda 

fortalece seus laços de amizade na medida em que há falhas na comunicação entre o surdo e 

seus familiares. Após a aquisição de Libras, os surdos procuram comunicar-se fora do seio 

familiar, pois fazendo uso de uma língua em comum é possível discutir, compartilhar idéias, 

sentimentos; explorar o mundo visualmente. No seio familiar, a falta de fluência em libras 

sensibiliza a relação, não permitindo que o surdo exponha seus pensamentos, colaborando 

para que o jovem não entenda a família e não seja entendido efetivamente. 

Passeios, grupos de estudo e viagens ocorrem normalmente entre os surdos, muitas 

vezes sem a presença de um familiar. Nesses encontros, há conversas descontraídas, 

ensinamentos, momentos de lazer e difusão de libras para os novos surdos em fase de 

aquisição da língua dentro da comunidade.  A presença do ouvinte no ciclo de amizades do 

surdo também é notável. Os ouvintes participantes podem ser pessoas que se comunicam 

efetivamente em libras, estudam a língua ou intérpretes.  

Ao questionar os jovens sobre a caracterização dos laços de amizade, 46,4% dos 

alunos entrevistados responderam que seus amigos compreendem pessoas surdas / mais 

pessoas surdas do que ouvintes. 32,1% dos alunos afirmaram que seus amigos são surdos e 

ouvintes, revelando certo equilíbrio. 14,2% dos jovens relataram que o quadro de amigos é 

composto por mais ouvintes do que surdos e 7,3% não responderam em relação a esse 

aspecto. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência de desenvolver um trabalho voltado para a aprendizagem de um idioma 

junto a alunos surdos é, sem dúvida, um grande desafio. O contato com os alunos foi um dos 

principais obstáculos, pois a comunicação se fez, majoritariamente, pela língua de sinais 

brasileira. Nossa fluência em libras era insuficiente para iniciarmos um trabalho de pesquisa 

com surdos. A instituição concedeu-nos maior apoio para a realização do nosso estudo, 

auxiliando-nos. Os alunos do IPAESE mostraram-se satisfeitos com nossos questionamentos 

sobre o idioma, discutiram sobre a importância da Educação no Brasil e da situação do surdo 

na escola, revelando interesse pelo inglês e reconhecendo a importância do seu aprendizado. 

A relação que o aluno surdo mantém com o Inglês é uma iniciativa que revela a 

individualidade de cada ser, reafirma a identidade própria do surdo e sua maneira de viver. 

Seus móbiles são de acordo com sua singularidade e visão de mundo, reafirmando a 

importância do inglês de acordo com seus traços culturais, próprio da comunidade surda. 

Pensar em aprendizagem de língua requer a busca do seu sentido. Para o surdo, o inglês é para 

desenvolver-se cultura e intelectualmente, para o trabalho, para a vida. 

Nesse estudo, relatamos a maneira como os alunos relacionam-se com o inglês, usando 

a língua de sinais brasileira como canal para seu aprendizado. Nesse processo de aquisição de 

língua inglesa, os surdos consideram apenas as manifestações visuais do idioma: ler e 

escrever. Apesar disso, não podemos afirmar que a surdez impossibilita o aprendizado de um 

idioma estrangeiro.  Antes, cabe-nos relatar as várias relações que o jovem surdo pode manter 

com a língua inglesa e o sentido que encontram para a aprendizagem desse saber. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BRASIL. Decreto nº5626 de 22 de Dezembro de 2005 – In http://www.planalto.gov.br. 
Acesso em: Jan. 2010 
 
BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília, MEC / 
CNE/ CEB, 2001. 
 
BRASIL. PCNEM: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Pág.: 90-125 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf. Acessado em: 
Fev. 2010. 
 
CHARLOT, Bernard. Relação com o Saber, formação de professores e Globalização: 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

14 

Questões para a educação hoje. Porto Alegre. Ed. Artmed. 2005. 
 
CUNHA, Angélica Brozatto de Paiva & CUNHA, Maria Cristina Pereira. (2003). Aluno surdo 
na Escola Regular: Imagem e Ação do Professor ( artigo): Universidade de Campinas. 
 
DIEB, Messias (org.). Relações e saberes na escola: os sentidos do aprender e do ensinar. 
Belo Horizonte: Autentica Editora, 2008. (Coleção Leitura, Escrita e Oralidade)  
 
FREITAS, Soraia Napoleão; KREBS, Ruy; RODRIGUES, David. Educação Inclusiva e 
Necessidades Educacionais Especiais. Santa Maria. Ed. UFSM. 2005 
 
HUTCHENSON,Tom; WATERS, Alan. English for Specific Purposes: a learning – centred 
approach. Cambridge University Press. 1989. 
 
LIMA, Diógenes Cândido de (org.). ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA: 
conversas com especialistas. São Paulo: Parábolas Editorial, 2009 (estratégias de ensino) 
 
LADO, Robert. Language Testing: the construction and use of foreign language tests. Ed. Mc 
Grow-Hill Book Company. 1964. 
 
SOUZA, R.M & MENDES, L.R (1987). Língua de Sinais e sua influência na educação. 
Estudos de Psicologia, 4 (1), 35 -51. 
 
STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Porto 
Alegre. Ed. Artmed. 2008. 
 
VOLTOLINI, Viviane Fernanda; et al. Aprendizagem de língua estrangeira: um direito do 
aluno surdo. PUC/PR p. 1627 -1637. 
 
____________. Revista IPAESE. Vencendo barreiras quebrando silêncio construindo 
cidadania. Aracaju: edição 1, ano1, nº 1. 2009. 
 


